
Výzva na predkladanie ponúk zákazka s nízkou hodnotou – 
„Kosenie obecných a verejných priestranstiev v obci Brestov na r. 2019“  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov:                      Obec Brestov         

Sídlo:                        0820 05 Brestov č. 99 

Zastúpená:                Jozef Šoltés – starosta obce 

IČO:                          00326844 

DIČ:                          2021225393 

Kontaktná osoba:      Jozef Šoltés – starosta obce 

Telefón:                     051/7781118, 0907 942 581 

e- mail:                      ocubrestov@msprofi.sk 

 

2.Predmet zákazky: 
 

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - prác, spočívajúcich vo vykosení a prípadnom 

odstránení náletových krov a drevín na obecných pozemkoch a verejných priestranstvách 

v intraviláne obce Brestov, v rozsahu 2 kompletných kosieb (jarné a jesenné kosenie) 

v priebehu r. 2019. 

 

3. Opis predmetu zákazky:      
 

Služby budú realizované na nasledovných miestach: 

 

Objekt č. 1 – Starý cintorín – vykosenie medzi hrobmi a nedostupné miesta okolo plotov, ktoré 

sa nedajú vykosiť obecnou technikou . Výmera 1 750 m2. 

Objekt č. 2 – Priekopa na vstupe do obce od návestia obce , a to brehy a aj vnútro priekopy + 

okolo hydrantu. Výmera 375 m2.  

Objekt č. 3 – Nový cintorín – vykosenie okolo plota, a to z vnútra i zvonka okolo celého 

cintorína + v prípade neudržiavaných hrobov a medzi nimi. Výmera 700 m2. 

Objekt č. 4 – Areál okolo Požiarnej zbrojnice – vykosenie okolo celej budovy zbrojnice. 

Výmera 100 m2. 

Objekt č. 5 Materská škola – pokosenie záhrady. Výmera 350 m2. 

Objekt č. 6  - Hlavný vodojem – vnútro a 2 m zvonka okolo celého plota. Výmera 1 75 0 m2. 

Objekt č. 7 -  Verejné priestranstva – nedostupné miesta – park, garáž, okolo potoka, farská 

studňa. Výmera 100 m2. SPOLU výmera 5 125 m2. 

 

Pri vykonávaní prác potrebné postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo 

k poškodeniu súkromného alebo obecného majetku, za použitia vhodného náradia, 

zodpovedajúceho terénu a charakteru miesta (kosa, krovinorez, prípadne píla, sekera). 

V prípade kosenia areálu Hlavného vodojemu je nutné striktne dodržať hygienické predpisy 

tak, aby nedošlo k znečisteniu areálu alebo pitnej vody.  

 

Služby musia spočívať v komplexnom vykosení celých plôch minimálne 2x ročne podľa 

pokynov zadávateľa s tým, že tráva, seno sa nemusia upratať ani zhrabať; to zabezpečí obec na 

vlastné náklady. 

   

Uchádzač uvedie cenu za vyššie uvedené práce za jeden m² v EUR, v rozsahu dvoch 

kompletných vykosení..  Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú 

zmluvnú cenu  uvedie v zložení: 

mailto:ocubrestov@msprofi.sk


- navrhovaná zmluvná cena bez DPH a navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač 

nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 
 

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady týkajúce sa predmetu zákazky. 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:   
 

Definovane v bode 3.  

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 

Predpokladaná hodnota zákazky je 0,30 EUR za 1 m² bez DPH.  

 

6. Zmluvné vzťahy:  
 

Návrh zmluvy nie je povinnou  prílohou cenovej ponuky, zmluvný vzťah môže byť uzatvorený 

aj na základe objednávky. 

 

7. Komplexnosť dodávky:  
 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky; nie je možné predkladať ponuky len na 

jednotlivé miesta či plochy ani ponuky len na jedno kosenie v roku. 

 

8. Variantné riešenie:  
 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie, ak súčasťou ponuky bude variantné 

riešenie, nebude brané do úvahy. 

 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
 

Najnižšia cena v EUR s DPH. 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk:  
 

najneskôr do 1.04.2019 do 15.00 hod. 

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie cenovej ponuky nebude akceptovaná. 

 

11. Predkladanie ponúk: 
 

Ponuky musia byť predložené v uzavretej obálke s označením „Neotvárať – Cenová ponuka 

-   Kosenie obecných a verejných priestranstiev v obci Brestov na r. 2019“. 
 

Obálky je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu Obecného úradu Brestov, 0820 05 

Brestov č. 99. 

 

12. Termín na dodanie predmetu zákazky:  do konca novembra 2019 

 

13. Podmienky financovania:  
 

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Splatnosť faktúry - 40 dní 

odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Platba sa bude realizovať bezhotovostným 

stykom , resp. v hotovosti na základe vystavenej faktúry po dodaní kompletného predmetu 



zákazky, t. j. až po dokončení posledného jesenného kosenia a spísaní protokolu o odovzdaní 

diela. O dokončení jednotlivých kosení bude po kontrole spísaný protokol. 

 

17. Ďalšie informácie:  
 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač  bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na  výsledok verejného 

obstarávania. 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť alebo neprijať ani jednu 

z predložených ponúk, ak ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam 

verejného obstarávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brestove, dňa 13.03.2019.                                                ____________________ 

                                                                                              Jozef Šoltés – starosta obce 

 


